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รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 1๒ /2563  วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน 2563 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครั้งที ่๑๒ / ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา  ๑๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
-------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
๑.  รศ.ดร.โสรีช ์ โพธิแก้ว    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                   ประธาน 
๒.  รศ.ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                    กรรมการ 
๓.  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                 กรรมการ 
๔.  ศ.ดร.วิทยา  จันทร์ศิลา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
๕.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
๖.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคณุวุฒิ           กรรมการ 
๗.  ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม    กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๘.  ผศ. (พิเศษ) ดร.สมพร  จองค า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                กรรมการ 
๙.  นายสุชาติ  ตรีรัตน์วัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
๑๐.  ผศ.ชัชชัย  พวกดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร         
     กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547              กรรมการ 
 
๑๑.  ผศ.ปรชัญา  ชะอุ่มผล           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร         
     กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547             กรรมการ 
๑๒.  ผศ. ดร.ชาลี  ตระกูล         กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร         
     กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547                       กรรมการ 
 

๑๓.  ผศ.ดร.กมลวัฒน์  ภูวชิติ       กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๔.  ผศ.แดนชัย  เครื่องเงิน         กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
๑๕.  ผศ. ดร.เทพ เกื้อทวีกุล      กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ  
๑๖.  อ.ยุทธนา  พันธุ์มี   กรรมการสภาฯ จากตัวแทนคณาจารย์ประจ า                   กรรมการ 
    
๑๗.  รศ.วสิิฐ  ธัญญะวัน             รองอธิการบดี               เลขานุการ   
                      
* ล าดับที่ ๑  และล าดับที่ ๓-๙ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม  Microsoft Teams 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  รศ.ดร.สมบัต ิ นพรัก       อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร            กรรมการ 
๒.  รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
๔.  นายสุชาติ  จึงกิจรุ่งโรจน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
๕.  นายสมจิตร  ลิ้มลือชา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
๖.  ผศ.ดร.ปรียานชุ  พรหมภาสิต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร         
     กรรมการตามมาตรา 16 (๓) แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547    กรรมการ 
๗.  ผศ.ดร.วิษณุ  บัวเทศ            ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ                           กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.  นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล  ประจ างานเลขานุการ 
๓.  นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์  ประจ างานเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๙.๑๐  น. 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุม แจ้งว่าการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Microsoft Teams  จึงขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมรายงานตัวเข้าร่วมการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน ๗ ท่าน  ดังนี้    

๑. รศ. ดร.โสรีช ์ โพธิแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร          ประธาน 
๒.  ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๓.  รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ   
๔.  รศ.วรวุฒิ  เทพทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 

    ๕.  ผศ. (พิเศษ) ดร.สมพร  จองค า กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
  ๖.  ผศ.ดร.เจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
  ๗.  นายสุชาติ  ตรีรัตนว์ัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคณุวุฒิ            กรรมการ                  
     

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ตรวจสอบ 
เห็นว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- ไม่มี 
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 



- ๒๕ - 
 

รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 1๒ /2563  วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๒    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๖๓ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตเลื่อนระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมา  เพ่ือรับรองการประชุม ในครั้งที่ ๑๑ /2563  และ ครั้งที่ 12/2563  ทั้งสองครั้งพร้อมกันในการประชุม
คราวหน้า     
  มติที่ประชุม   อนุญาต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 

ความเป็นมา 
ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยได้จัดประชุม ครั้งที่ ๑๑ /2563  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   

ไปแล้วนั้น  เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ ยังพิจารณายังไม่ครบถ้วน  และได้ก าหนดจัดให้มีการประชุม 
อีกครั้งในวันนี้    เลขานุการสภา  จึงขออนุญาตสรุปมติของที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตรปรับปรุงที่
น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาในครั้งที่ผ่ามมา ดังนี้ 
 

ข้อสรุปของการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร 
1. วัตถุประสงค์  

- เป็นวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตรที่เป็นภาพรวมครอบคลุมความรู้  ทักษะ  
และคุณลักษณะ เชน ภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม โดยทั่วไปมี 3-4  ข้อ 

    - เขียนให้ กระชับและชัดเจน  มีความเป็นไปได้ โดยต้องมีรายวิชาที่ตอบวัตถุประสงค์ 
ที่เขียนไว้ 

- สามารถวัดและประเมินผลได้  
-  มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   

2. จ านวนหน่วยกิตรวม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 120 หน่วยกิต 
-  หากมีความจ าเป็นอย่างยิ้ง ให้เพ่ิมได้ไม่เกิน 3 รายวิชา โดยให้บูรณาการเนื้อหาจาก 

หลายวิชาให้เป็นวิชาเดียวกันเพ่ือลดจ านวนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตลง 
   -  กรณีหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มคอ.1 ก าหนดไว้
จ านวน 126 หน่วยกิต และหลักสูตรขอเพ่ิมรายวิชาโดยมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าเป็นการเพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับการสอนอีก 
3 รายวิชา เพื่อเพ่ิมสมรรถนะทางการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา อนุมัติจ านวนหน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต 

3. จ านวนวิชาเอกเลือก  ให้มีระบุค าอธิบายให้ชัดเจน กรณีมีการจัดกลุ่มวิชา ให้ระบุว่าให้เลือก 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  หรือเลือกจากหลายกลุ่ม  หรือเลือกจากทุกกลุ่ม  โดยให้บูรณาการเนื้อหารายวิชาต่างๆ โดยมี
จ านวนรายวิชาไม่เกิน 2 เท่า ของจ านวนวิชาที่เลือก  
      3.1 กรณีเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ให้ใช้ข้อความดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียนรายวิชา จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  จ านวนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต 

               3.2 กรณีให้เลือกรายวิชาจากหลายกลุ่ม ให้ใช้ข้อความดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า    21  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มต่างๆ  จ านวนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต 
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     3.3  กรณีก าหนดให้เลือกจากทุกกลุ่ม ให้ใช้ข้อความดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า    21  หน่วยกิต 

   ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่ม   จ านวนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต 
4. ค าอธิบายรายวิชา เขียนให้กระชับ  เข้าใจง่าย  สาระ ตามล าดับการเรียนรู้  และต้องไม่มีค าว่า 

“เช่น เป็นต้น” และตรวจสอบการแปลภาษาอังกฤษ 
๕. แผนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป   ในแต่ละหลักสูตร ให้ใช้แผนการเรียนของหมวดวิชาศึกษา 

ทั่วไปที่ปรับปรุงใหม่ ในทุกหลักสูตร 
5. คุณสมบัติอาจารย์  ให้ 

             - ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ไม่ให้เกิน 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
- เขียนบรรณานุกรมแบบสากล 
- มีข้อสังเกตเรื่องอาจารย์ผู้สอน  เนื่องจากอาจารย์จ านวนหนึ่งมีผลงานทางวิชาการ 

ชิ้นเดียว และเป็นผลงานร่วมกันทั้งหมด  และคุณภาพการพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการจ ากัดการประชุมหรือ
วารสารของมหาวิทยาลัย  มอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการพัฒนาอาจารย์ต่อไป 

6. อื่นๆ 
       - ให้มหาวิทยาลัยก าหนดจ านวนนักศึกษาที่เปิดสอนในกลุ่มต่างๆ  
      - พัฒนาอาจารย์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอน  เช่น การพัฒนาหลักสูตรในยุค New 
Normal   การเขียนองค์ประกอบต่างๆของหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  และให้ทุกหลักสูตรด าเนินการแก้ไขตามมติของที่ประชุม  และ 
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบการด าเนินการตามกระบวนการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 
   - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

๕.๑  การพิจารณา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2564)  
 

ประเด็นพิจารณา   ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  เปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แก้ไขตามข้อสรุปของการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 



- ๓๒ - 
 

รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งท่ี 1๒ /2563  วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๗    เรื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๘   แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ได้ให้แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัย  สอดแทรกไปในระเบียบวาระ
ต่างๆ แล้ว   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๙   เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๑. มหาวิทยาลัย ก าหนดจัดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓  ในวันพฤหัสบดีที่ 
๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมรวงผึ้ง  ชั้น ๘  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ ก าหนดให้
เป็นการประชุมร่วมกัน  ส าหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางมาประชุม ณ สถานที่    
ที่จัดให้มีการประชุมได้  สามารถเข้าประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

    ปิดประชุมเวลา ๒๑.๓๐ น. 

        
        (นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา)                                    (รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธญัญะวัน)       
         บันทึกและสรุปรายงานการประชุม               เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 




